
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 18 (90) 

Neděle 1. 5.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
 
 
Pondělí 2. 5.  
18:00 Bílovec  
 
Úterý  3. 5.    
10:00 DD Opavská 
18:00  Bílovec  
 
 
Středa 4. 5.    
18:00  Bílovec  

3. neděle velikonoční  
- na poděkování za 50 let života s prosbou 
o požehnání do dalších let  
- na poděkování za 50 let společného  
života a za celou živou rodinu  
- za † Marii Tisovskou, za † rodiče 
z obou stran a sourozence Františka,  
Vladimíra a Zdeňku 
 
Památka sv. Atanáše 
- bohoslužba slova 
 
Svátek sv. Filipa a Jakuba 
- mše svatá 
- za Alžbětu a Františka Lubojatských,  
za živou a † rodinu  
 
Středa po 3. neděli velikonoční 
- za pana faráře 

Týdeník 1. května 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 1. do 8. května 2022) 



Čtvrtek 5. 5.  
18:00  Bílovec  
 
 
 
Pátek  6. 5.  
10:00 DPS 
18:00 Bílovec 
 
Sobota 7. 5.    
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 8. 5.    
  7:30 Velké Albrechtice     
    
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
10:30  Nové Dvory  

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 
- za † Táňu Longinovou, vnuka Tomáše, 
manžela, sourozence, rodiče z obou stran  
a † rodinu 
 
Památka sv. Jana Sarkandra 
- mše svatá 
- za členy živého růžence 
 
Sobota po 3. neděli velikonoční 
- za rodinu Zajacovu a živou a † rodinu 
Mičulkovu  
 
4. neděle velikonoční  
- za † Františka Červenku, bratra a sestru 
a zapomenuté duše 
- na poděkování k životnímu jubileu a za 
živou a † rodinu Richtárovu a Lazeckou  
- bohoslužba slova 
- za † Helmuta Seliga, manželku a dcery  

Farní oznámení  

1. Dnes, tj. v neděli 1. května v 16 hodin se uskuteční v kostele  
sv. Mikuláše koncert skupiny Good Work.  

2. Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. 
V Bílovci v týdnu májové pobožnosti budou po ukončení mše 
svaté v kostele sv. Mikuláše (cca v 18.30) a v neděli v 17.00 
hod. v kapli Panny Marie Pomocné (mimo 1. května, kdy je 
v kostele koncert). V rámci májových budeme rozjímat nad 
knihou „Meditace o Panně Marii“ od kardinála Joachima Meis-
nera. 

3. Ve středu nebude výuka náboženství pro děti od 4. do 9. třídy. 

4. Ve čtvrtek po mši svaté zveme na faru na náboženství  
pro dospělé. 

5. V pátek po mši svaté bude adorace k Srdci Ježíšovu. 

6. V sobotu se uskuteční 1. svatá zpověď děti, které se připravují  
k 1. svatému přijímání. 



 

7. Tradiční pouť rodin na Maria Hilf u Zlatých Hor se uskuteční 
v sobotu 7. května. Více informací na plakátech. 

8. V sobotu 7. května budou mít od 10 hodin setkání v kostele 
mladší ministranti. Starší ministranti budou mít od 10 hodin 
brigádu na osekávání omítek na faře. 

9. V neděli 8. května v 10:30 jste zváni na mši svatou do kapličky 
na Nových Dvorech. 

10. V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května v pátek  
a v sobotu od 10 do 15 hodin otevřen kostel svatého Mikuláše.  

11. Na mytí oken v kostele svatého Mikuláše zveme muže. Jedná 
se o práci ve výškách, na lešení. Pokud budete chtít pomoci, 
napište se v zákristii do připravené tabulky. Je nutné pracovat 
ve dvojících. 

12. Pokud potřebujete zajistit odvoz v neděli na mši svatou, kon-
taktujte pana Škrobánka, mobil 603 519 090. Odjezd v 8:30  
od vašeho bydliště. 

Koncert pro ukrajinu 



tel.:  731 694 634 

mail: rkf.bilovec@doo.cz 

web:  www.farnostbilovec.cz 

Římskokatolická farnost Bílovec 

Slezské náměstí 28/25, Bílovec  

č. účtu: 161075636 / 0300 


